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Serdecznie witamy wszystkich czytelników Środowiskowych 

Wiadomości. Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszej gazetki. 

śyczymy miłej lektury ☺ 
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WYJAZD NA SZKOLENIE DO POPOWA 

 

 

 

 

W dniach od 7 do 16 września byliśmy na 10 dniowym szkoleniu w Popowie. Ośrodek 

znajduje się 45 kilometrów od Warszawy. Uczyliśmy się tam wyplatać kosze, kwiaty, liście i 

bransoletki z wikliny. Były teŜ zajęcia z panią psycholog, zajęcia z urody i mody, dyskoteki, dwie 

Msze Święte, grill, zajęcia z panem Józefem (prace plastyczne). Oglądaliśmy film o ruchu drogowym. 

Była tam stołówka, gdzie mieliśmy śniadania, obiady i kolacje. Jedzenie było bardzo smaczne. 

Mieliśmy zajęcia w trzech salach oraz w sali kominkowej. Uczestniczyliśmy równieŜ w karaoke. 

Chodziliśmy na spacery do lasu. Zwiedziliśmy Zakład Pracy Chronionej w Warszawie, który zajmuje 

się produkcją perfum.  

Projekt, w którym uczestniczyliśmy nazywał się „Poszerzyć krąg”. Robiliśmy plakaty na temat tego 

projektu.  

Na zakończenie dostaliśmy zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Wszyscy jesteśmy bardzo 

zadowoleni, Ŝe nauczyliśmy się czegoś nowego. 

Joasia Stodolska 

 

 

 

WYJAZD DO MILANÓWKA 

We wtorek dnia 29.09.2009 roku zostaliśmy zaproszeni do Warsztatów Terapii Zajęciowej w 

Milanówku na zabawę integracyjną. Braliśmy udział w rozwiązywaniu krzyŜówki. Zajęliśmy pierwsze 

miejsce i dostaliśmy nagrody, którymi były gry. 
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Był poczęstunek oraz grill. Świetnie się bawiliśmy przy muzyce. Tańczyliśmy przy muzyce 

disco polo. Bardzo mi się podobało. Poznałam wiele nowych osób.   

Paulina   Łukasik 

 

 

TURNIEJ BOWLINGOWY 

 
Dnia 14 października 2009 roku pojechaliśmy na kręgle do Galerii Mokotów do Warszawy. 

Turniej prowadził Michał Olszański. Udało się mi zdobyć jego autograf. Świetnie się tam wszyscy 

bawiliśmy. Był tam równieŜ koncert. Gra w kręgle wychodziła mi dobrze, ale przyjechało wiele 

silnych druŜyn. Bardzo mi się podobał ten turniej i za rok teŜ chciałbym pojechać na kręgle. 

Piotr Jakubowski 
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ZAWODY LEKKOATLETYCZNE 

 

 

W dniu 22 października 2009 roku byliśmy na zawodach sportowych w Warszawie. Jak juŜ 

dojechaliśmy na miejsce to poszliśmy do szatni przebrać się w reprezentacyjne barwne koszulki z 

napisem: Środowiskowy Dom Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 

Archidiecezji Warszawskiej. Oprócz nas były druŜyny z ulicy Karolkowej i Deotymy w Warszawie, z 

Zalesia oraz Milanówka. Było wiele konkurencji np. dmuchanie piłeczki do celu, skok w dal z 

miejsca, kręgle, slalom oraz sztafeta. Na zakończenie zawodów wszyscy dostaliśmy medale oraz 

nagrody. 

Michał Jachimski 

 

 

ZAWODY SPORTOWE 
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W dniu 22 października 2009 roku w Hali Sportowej przy ulicy Obozowej w Warszawie odbył 

się Jesienny Dzień Sportu. Były to zawody sportowe, w których brali udział uczestnicy z warsztatów 

przy ulicy Karolkowej i Deotymy w Warszawie, z Zalesia Dolnego, mieszkańcy domu z Milanówka i 

my uczestnicy zajęć ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej. Na zawodach było 

wiele ciekawych konkurencji ocenianych na punkty niniejszym kręgle, przeciąganie liny, slalom z 

walizkami, zapasy na piłkach i zbieranie piłeczek na czas. Była teŜ konkurencja indywidualna- gra w 

warcaby. W niektórych konkurencjach brali udział takŜe terapeuci. Na koniec zawodów wszystkie 

ośrodki otrzymały nagrody a uczestnicy pamiątkowe medale i upominki. Zawody były świetną okazją 

do wspólnego spotkania się i bardzo dobrej zabawy.  

Iwona Wonsiewicz  

 

 

OGRODY INTEGRACJI 

 
 

Dnia 23 października pojechaliśmy do Grodziska Mazowieckiego na "Ogrody Integracji". 

Przed naszym przedstawieniem występowały osoby z innych ośrodków oraz szkół integracyjnych. 

Bardzo fajnie i fantastycznie się bawiliśmy. Podobały mi się wszystkie występy. Cudownie i miło 

spędziłam ten dzień. Na "Ogrodach Integracji" spotkałam kolegę, który chodził kiedyś ze mną do 

jednej klasy. Wystawiliśmy przedstawienie pod tytułem „W sklepie”, które opowiadało o sprzętach 

AGD. Zagrałam rolę pary. Podczas występu na scenie czułam się jak w bajce. W ogóle nie miałam 

tremy. Gdy śpiewałam na scenie to publiczność klaskała. Myślę, Ŝe bardzo spodobało się nasze 

przedstawienie, poniewaŜ wszyscy nam gratulowali. Jak wróciłam do domu to opowiedziałam mamie 

o tym jak dobrze wypadło nasze przedstawienie. 

Maria Kaflik 
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OGRODY INTEGRACJI 

 
 

W piątek pojechaliśmy do Domu Kultury w Grodzisku Mazowieckim wystawić nasze 

przedstawienie pod tytułem „W sklepie”. Było duŜo gości i jury, które oceniało przedstawienia, w tym 

teŜ nasze. My byliśmy przebrani za sprzęty AGD a Piotrek był kierownikiem sklepu. Asia zagrała 

frytkownice i baterie, Michał parowar i klienta, Aga piekarnik, Maja parę a ja baterie. Wszyscy 

daliśmy „czadu”. Publiczność była zachwycona. Na początku myślałam, Ŝe nam nie wyjdzie, ale udało 

się. Role miał kaŜdy z naszej grupy teatralnej.  

Aleksandra Ryczkowska 

 

PRÓBA III PRZEGL ĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK 

We wtorek 17 listopada 2009 pojechaliśmy do Warsztatów Terapii Zajęciowej na ulicę Górską 

na próbę przeglądu kolęd. Byłam tam ja, Piotr Jakubowski, Joanna Stodolska, Paulina Łukasik, 

Grzegorz Gołębiewski oraz Maja Kaflik. Na miejsce dotarliśmy około godziny 1130. Zostaliśmy 

przyjęci bardzo miło. Na nasze powitanie została odśpiewana kolęda „O gwiazdo Betlejemska”. 

Następnie po małej zachęcie pana Mariusza kaŜdy z nas zaśpiewał to, co będzie śpiewał na 

przeglądzie. Nasz zespół zaśpiewał kolędę pt: „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Potem ja z Mają 

wystąpiłyśmy jako solistki. Maja zaśpiewała kolędę pt: „Dzisiaj w Betlejem”, a ja pastorałkę 

„Maleńka przyszła miłość”. Pan Mariusz pochwalił Maję za bardzo wysoki poziom w śpiewaniu. 

Potem była przerwa na wypicie herbaty i zjedzenie poczęstunku. Następnie pan Mariusz wraz z nami 

wszystkimi zaśpiewał kilka kolęd. Moim zdaniem był to bardzo udany wyjazd i mam nadzieję, Ŝe na 

przeglądzie pójdzie nam tak samo dobrze, a moŜe nawet i lepiej. W tym roku osobą odpowiedzialną za 

nasze przygotowanie i bardzo nas wspierającą jest pani Patrycja Wójcik. 

Ania Jędral 

 


